
 
 
 
Beste C.S.S.’ers, 
 
Langzaamaan komen we uit een periode van isolement, van afstand houden, zonder volleybal. We 
hopen dat iedereen deze tijd goed en gezond is doorgekomen en willen jullie bedanken voor het 
vertrouwen in en de betrokkenheid bij de vereniging.  
 
De laatste weken mochten we al in de buitenlucht volleyballen – een aparte ervaring, maar enorm 
fijn om elkaar weer te kunnen zien en eindelijk weer eens te mogen volleyballen. Komende 
donderdag kunnen we ook weer ‘normaal’ de zaal in! Normaal en ook weer niet.  
 
Tijdens de trainingen zal alles weer redelijk normaal verlopen. We kunnen ons dus op een normale 
manier voorbereiden op het nieuwe seizoen. Voor en na de training gelden nog steeds de 
basisregels: hygiëne, anderhalve meter afstand, looproutes, etc. Den Butter heeft looproutes 
aangegeven en handgel beschikbaar bij de ingang. Maak hier gebruik van! In de kleedkamers en 
douches geldt de anderhalve-meter-regel.  
 
Let er wel op dat waar mogelijk ook tijdens de training de anderhalve-meter-regel in acht genomen 
dient te worden. Dus tijdens inlopen, warming-up, rustmomenten, uitleg, vieren van een punt, etc. 
houden we nog steeds afstand van elkaar.  
 
Blijf ook thuis als je klachten hebt. Het is niet toegestaan naar de training te komen als je klachten 
hebt zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. C.S.S. zorgt samen met Den Butter ervoor dat alle 
contactpunten en materialen schoongemaakt worden.  
 
Tussen de trainingstijden zit ruimte om te wisselen. We stoppen dus allemaal 5 minuten eerder en 
we beginnen allemaal 5 minuten later. Zorg dus ook dat je niet te vroeg aanwezig bent. 
 
Komende zomer hebben we waarschijnlijk de mogelijkheid om door te trainen in Den Butter. Een 
groot deel van jullie gaf aan graag door te spelen en we bekijken nu wat de mogelijkheden zijn. 
Hopelijk kunnen we zo stap voor stap terug naar reguliere trainingen en wedstrijden.  
 
We maken er wat moois van en hopen op een mooi, sportief 2020/2021! 
 
 
Bestuur C.S.S. 
bestuur@volleybal-css.nl  
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